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Postadres : Vogelvereniging S&O Stroet 69 1744 GK St. Maarten 
Rabobank : NL29RABO0140 8354 82 t.n.v. Penn. Vogelver. Schagen en Omgeving 
Clubgebouw : “de Blokhut”Loet 10 1741 BP  Schagen tel.: 0224-215959 
Email  : zie mailadressen van bestuursleden  Website : www.seno.nl  
Inschrijving : K.v.K. nr.  V634510    Afd.code : NBvV S25 
 

Dagelijks bestuur: 
Voorzitter   Secretaris   Penningmeester + ledenadm. 
TH. Smit   H. Moerland   A.J. Groot 
Fabrieksstraat 48  Stroet 69   Siekersstraat 19 
1749 AX Warmenhuize 1744 GK St. Maarten  1741 SN Schagen 
Tel.: 0226-391682  tel.: 0224-551740  tel.: 0224-298352 
E: theoria010@gmail.com E: jla.moerland@quicknet.nl E: arie.groot1@quicknet.nl  
 
Algemeen bestuur: 
2de Voorzitter   2de Secretaris   2de Penningmeester 
L.de Jongh   E. Hogerheijde  N.H. Mulder 
Grotesloot 178  Boterzwin 3221  St. Jozefpark 38 
1752 JP Sint Maartensbrug 1788 WE Julianadorp  1747 HM Tuitjenhorn 
Tel.: 0224-799857  tel.: 06-55521005  tel.: 0226-392217 
E: dejongh.lou@gmail.com E: carperazzi@hotmail.com E: - 
 
Ringen commissaris  TT secretaris   Materialen 
Maaik Kruijer   J. Modder   J.C. Dietvors 
Kuileweid 2   Burg. Hulststraat 27  Brücknerstraat 1 
1747 SC Tuitjenhorn  1751 CK Schagerbrug  1741 HJ Schagen 
Tel.: 06-53859330  tel.: 0224-571871  tel.: 0224-292620 
E: mjn.kruijer@quicknet.nl  E: j.modder@quicknet.nl E: jc.dietvors@quicknet.nl  
 
Materialen   Contactpersonen    
    Kleurkanaries   : Th. Smit 0226-391682 
vacant    Vorm en postuurkanaries : J. Modder 0224-571871 
    Vruchten en insecteneters : P.G.J. Groot 0224-212765 
    Tropische vogels  : L. Klüppel 072-5813477 
  
 
Verenigingsavond  : elke 3de dinsdagavond van de maand aanvang 20.00 uur 
Advertentieprijs per jaar :1 pagina € 82 : ½ pagina € 42 ; ¼ pagina € 32  
Kopy Snaveltjeskrant naar : l.kluppel@gmail.com  of Zakedijkje 18  1862 HB  Bergen nh 
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Verslag van de Algemene ledenvergadering d.d. 21-2-2017, aanwezig 

11 leden en 7 bestuursleden. Voor de namen zie de presentielijst. Peter Groot en 

Jan Modder hebben afgezegd. 

1. Voorzitter Theo Smit opent de vergadering en stelt dat we in de communicatie 

naar elkaar toe eerlijk en “recht voor zijn raap” horen te zijn. Tevens geeft hij 

aan dat alle prestaties door S&O leden geleverd op tentoonstellingen in de 

krant horen te komen en dat het bestuur in principe verantwoordelijk is voor de 

communicatie met de media. Hierna gaat de presentielijst rond 

2. Voor het ophalen van het oud papier wordt voor ieder die daaraan mee werkt 

een beloning van € 25,- in het vooruitzicht gesteld. Bij twee personen wordt 

dat € 50, en zelfs dit is nog goedkoper dan dat één medewerker van Roele-de 

Vries meewerkt (€ 90 excl. btw). Wanneer we nog een jaar de ophaaldienst 

verzorgen bestaat de mogelijkheid dat de gemeente de noodzaak van de 

inkomsten inziet en dan bij het stoppen van inzamelen door verenigingen ons 

met een subsidie ter grootte van de huidige opbrengsten gaat helpen. Zodra 

een willekeurige belader het werkjasje aantrekt gaat direct de verzekering in. 

3. Het jaaroverzicht is door een communicatieprobleem niet aanwezig, maar zal 

later aan het jaarverslag worden toegevoegd. 

4. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en geen malversaties 

gevonden. De penningmeester wordt decharge verleend.  De kascommissie 

gaf wel aan dat de stortingskosten voor een vereniging ongedacht hoog zijn. 

5. Kascontrole commissie voor 2017 gaat bestaan uit: H. Dudink en M. Tiebie 

6. Het financieel jaarverslag 2016 roept nogal wat vragen op waar niet direct 

door de penningmeester adequaat op geantwoord kan worden. Na overleg 

wordt besloten dat de baten en lasten meer gedetailleerd en gespecificeerd 

genoteerd gaan worden.  

7. De begroting 2017 is door een misverstand niet aanwezig, maar zal in een 

later stadium aan het jaarverslag worden toegevoegd. 

8. Het jaarverslag van de Materiaalcommissie bestaat uit een opsomming van 

voorradige materialen en de waarde daarvan. Opgemerkt wordt dat diverse 

posten niet meer kloppen of niet meer aanwezig zijn. De waardebepaling van 

de goederen zal kritisch bekeken worden en niet meer aanwezige materialen 

zullen van de lijst gehaald worden. 

9. De pauze met de traditionele verloting gaf, ook traditioneel, weer aanleiding tot 

enige hilariteit. 

10. De aftredende bestuursleden werden unaniem herkozen: voorzitter Theo Smit; 

tweede secretaris Erik Hogerheijde en Materiaalman Nico Mulder. 

11. De supercup is dit jaar gewonnen door Leo Klüppel met een puntentotaal van 

465 pnt voor de 5 beste resultaten op verschillende tentoonstellingen. Hans 

Dudink had een even groot aantal punten maar na doortellen bleken zijn 

overige resultaten net iets minder te zijn dan die van Klüppel. Het reglement 

van de supercup gaat aangepast worden. Hiervan komt een publicatie in het 

Snavelkrantje. 

12. Bij de evaluatie van de TT legt de voorzitter uit hoe de keurmeesters onderling 

afspraken dienen te maken. Dit is niet juist of onduidelijk gebeurd waardoor de 

afstemming niet optimaal was met als gevolg dat er nogal wat discussie plaats 



4 
 

vond. Ook de afspraken van de vereniging naar de keurmeesters dienen 

duidelijker te geschieden. Voor de aankomende tentoonstellingen zijn de 

volgende keurmeesters vastgelegd: 

a. Kristel; Adriani; Bijlsma; van Dijk; Wokke ( 2017) 

b. Streefkerk; van Dijk; v.d. Hoorn; dermois; Wokke ( 2018) 

13. Bestuursvoorstel om de contributie te verhogen valt bij de leden niet in goede 

aarde. Gezien de financieel redelijk gezonde situatie is het nu niet nodig de 

leden te laten “bloeden”. Verzocht wordt meer aandacht te geven aan het 

werven van meer adverteerders.  Ook het voorstel om de verschijning van de 

Snaveltjeskrant te beperken tot viermaal werd afgewezen met het argument 

dat de adverteerders dan afhaken en de bekendheid van de vereniging sterk 

af zal nemen. 

14. De mogelijkheid tot het organiseren van een district tentoonstelling is 

onderzocht. Gebleken is dat het te kort aan vrijwilligers en het “niet goede 

gevoel” het breekpunt was om dit niet te doen. De vergadering vond overigens 

dat het initiatief bij het district bestuur had moeten liggen en niet bij een enkele 

vereniging. 

15. Tijdens de rondvraag werd door de redactie van het Snavelkrantje gevraagd 

naar, info uit de bestuursvergadering, de notulen van het regio overleg en de 

district vergadering om, door publicatie in het Snaveltje, de leden beter te 

informeren over voorstellen en besluiten. Toezegging wordt gedaan. 

Om te zorgen voor meer inkomsten is het voorstel om iedere inzender van 

vogels op de TT één vogel ter beschikking te laten stellen in de verkoop 

klasse. De opbrengst komt dan direct ten goede aan de vereniging. Na wat 

heen en weer gepraat wordt dit een goed voorstel genoemd. 

Een ander voorstel, dat direct aangenomen werd, was het idee om na de TT 

direct met z’n allen op te ruimen zodat de TT ruimte bij vertrek geheel leeg is 

en de materialen in de opslag liggen. 

“moeten we niet gezien de vergrijzing contact gaan opnemen met andere 

verenigingen om in de toekomst tot een samensmelting te komen”?  De 

vergadering vond de noodzaak nog niet aanwezig, maar de vinger aan de pols 

houden is wel belangrijk. 

16. De voorzitter sluit onder dankzegging voor de aanwezigheid en inbreng de 

vergadering om22.30 uur 

L. Kluppel 
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Supercup 2017 ( 5 beste resultaten tellen) 

Plaats Naam Res.1 Res. 2 Res. 3 Res.4 Res.5 Res.6 totaal 

1 L. Kluppel 93 93 93 93 93 93 465 

2 H. Dudink 93 93 93 93 93 92 465 

3 J. Modder 93 93 93 92 92  463 

4 j. Visser 93 93 93 92 91  462 

5 Th. Smit 93 92 92 92 92  461 

6 M. Kruijer 93 93 92 91 91  460 

7 J. Voorthuijsen 92 92 92 91 91 91 458 

8 R. van Zande 93 92 91 91 91  458 

9 H. van Spelden 92 92 91 91 91  457 

10 J. Dietvorst 91 91 91 91 91  455 

11 N. Mulder 93 91 90 90 90 90 454 

12 K. Ploeger 91 91 91 91 90 - 454 

13 E. Hogerheijde 92 90 90 90 90 90 452 

14 F. Liefting 91 91 91 90 89 89 452 

15 F. Lem 91 90 89 89 89  448 

16 L. de Jongh 90 90 89 89 89  447 

17 J. Beemsterboer 88 87 87 87 87  436 

 

 

 

De vijf beste resultaten tellen mee 

voor het klassement, ongeacht het 

aantal tentoonstellingen dat be-

zocht is. Bij gelijke stand tellen de 

scores van de zesde, zevende  … 

vogel mee. 

 
Gefeliciteerd met uw resultaten!!!! 
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Het spijsverteringsstelsel bij de kanarie 

Om te kunnen groeien, om in leven te blijven en alle levensprocessen goed te 

kunnen uitvoeren, moet de kanarie stoffen (voedsel en water) van buitenaf opnemen. 

Via het spijsverteringsproces wordt dit voedsel omgezet in voor het lichaam bruikbare 

stoffen, die dan via het bloed door het hele vogellichaam verspreid worden. 

De kanarie heeft een hoog stofwisselingsniveau. Dit is te wijten aan de hoge 

lichaamstemperatuur van de kanarie (41 °C). Bij deze temperatuur verlopen 

chemische processen sneller en is dus een goed functionerend spijsverteringstelsel 

vereist. Dit alles heeft tot gevolg, dat de spijsverteringssnelheid van de kanarie 3 tot 4 

uur is. 

Het opgenomen voedsel moet voordat het in het bloed kan worden opgenomen, 

omgezet worden in oplosbare stoffen: eiwitten worden afgebroken tot aminozuren, 

vetten worden afgebroken tot vetzuren en glycerol en sachariden worden omgezet in 

monosachariden. Deze chemisch eenvoudige stoffen zijn in het bloed oplosbaar en 

worden zo over heel het lichaam verspreid. Uit deze stoffen ontstaan dan 

stikstofhoudende afbraakproducten zoals urinezuur en andere afvalstoffen als water 

en koolstofdioxide. 

Het spijsverteringsstelsel begint bij de bek en stopt bij de cloaca. Het is een 

ingewikkeld systeem van organen, dat het opgenomen voedsel zowel chemisch als 

mechanisch afbreekt. De opname van het voedsel gebeurt door de snavel, die het 

voedsel hooguit een klein beetje plet en in de snavel worden de zaden ontdaan van 

de zaadhuid. In de bek bevinden zich klieren die speeksel produceren, dat enkel 

wordt gebruikt als transportmiddel. Het speeksel bevat echter geen 

verteringsenzymen. 

Vanuit de bek gaat het opgenomen voedsel via de slokdarm naar de krop. De krop is 

een zakvormig orgaan, dat zich bevindt op de plaats waar de hals overgaat in de 

romp. In de krop wordt het voedsel enige tijd bewaard. Het wordt er vochtig gemaakt 

en voorgeweekt. 

Het voedsel uit de krop gaat naar de zachtwandige kliermaag, waarin het voedsel 

wordt behandeld met enzymen en zuren. Daarna komt het terecht in de spiermaag 

waarvan de binnenwand wordt gevormd door verhoornd dekweefsel en waarin, in 

samenwerking met sterke spieren, hard voedsel wordt stuk gemalen. De maalfunctie 

van de spiermaag wordt versterkt door het opnemen van kleine scherpe 

kiezelsteentjes. Door dit vermalen wordt het contactoppervlak van het voedsel veel 

groter waardoor de verteringsenzymen veel intensiever kunnen inwerken op het te 

verteren voedsel. 

 



8 
 

Het door enzymen bewerkte en vervolgens fijn gemalen voedsel gaat naar de dunne 

darm. In de dunne darm wordt het gemengd met gal, voor de afbraak van de vetten, 

dat geproduceerd is door de grote gelobde lever. De alvleesklier scheidt alvleessap 

af in de dunne darm voor de vertering van zetmeel en eiwitten en de dunne darm 

bevat darmsapklieren, die ook nog eens verteringsenzymen produceren. De dunne 

darm heeft bovendien nog eens een zeer groot contactoppervlak, door de 

darmvlokken. Hierdoor kan het oplosbaar gemaakte voedsel snel worden 

opgenomen in de bloedbaan. Dit alles is nodig om het snelle verteringsproces te 

kunnen handhaven, zodat de kanarie optimaal kan functioneren en zijn 

lichaamstemperatuur op peil kan houden. 

Door spierbewegingen wordt het bijna volledig verteerde voedsel van de dunne darm 

vervoerd naar de dikke darm. Op de plaats van de overgang van de dunne darm in 

de dikke darm bevinden zich twee blindedarmen (blindzakken). In deze blindedarmen 

vindt een proces plaats waarbij door speciale bacteriën en enzymen de celstof van 

de plantencelwanden wordt afgebroken. 

In de dikke darm wordt uit het dan overgebleven onverteerbare voedsel nog water 

onttrokken. Men kan het nu ontlasting noemen. De dikke darm bevat geen 

darmvlokken meer. In de dikke darm worden de ontstane uitwerpselen omhuld met 

een slijmlaagje, dit komt doordat de wand van de dikke darm vol slijmkliertjes zit. Het 

laatste stukje van de dikke darm noemt men de endeldarm.  

 

De endeldarm eindigt in de cloaca, een ruimte waarin behalve de endeldarm ook de 

voortplantingsorganen en de urineleider uitmonden. In de cloaca wordt nog water 

onttrokken aan de urine waardoor alleen witte urinezouten overblijven.  
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’Mensen nemen vrij om de vogel te kunnen zien’ 
 
DEN HELDER – Na bijna een week blijven vogelliefhebbers samenkomen in Den 

Helder voor de zeldzame bruine klauwier. Het dier werd zondag voor het eerst 

gespot in het Timorpark, voor de tweede keer in Nederland. In Europa zijn zo’n 

twintig waarnemingen bekend. 

De bruine klauwier is een dwaalgast in Europa. Hij is waargenomen op de Britse 

Eilanden en verder in Italië, Noorwegen, Denemarken, Frankrijk en Duitsland. Op 18 

januari 2014 is in het Achterhoekse Veldhunten een bruine klauwier gespot; dit is de 

eerste bevestigde waarneming in Nederland. 

bron: Noordhollandsdagblad 

foto: idem George Stoekenbroek 

“Daar zit ie 

 

 

 

 

”Dit is hem dan, de bruine klauwier 
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HOE OVERLEVEN VOGELS DE STORM? 
 

Wat als het flink gaat stormen?. Voor veel vogels is vliegen dan levensgevaarlijk. Hoe 

komen ze de storm door? 

Windschaal voor dieren 

Elke vogel ervaart een storm op zijn eigen manier. Voor een klein zangvogeltje is vliegen 

met windkracht acht een pittige opgave maar voor een Noordse stormvogel is dat geen 

probleem. De Engelse bioloog Lyall Watson heeft een biologische windschaal gemaakt 

voor de invloed van de wind op dieren. Volgens deze schaal zijn er bij windkracht acht 

nog maar weinig vogels in de lucht. Bij windkracht negen durven alleen zwaluwen en 

eenden nog te vliegen. En bij windkracht tien blijven alle vogels aan de grond. 

Perfecte schuilplaats 

De vogels die niet meer vliegen, zoeken een schuilplaats op. Zangvogels zoeken 

beschutting tussen de struiken of in de bomen. Stadsvogels schuilen in de luwte van 

huizen en gebouwen. En watervogels verschuilen zich tussen het riet. Zo’n schuilplaats 

kun je zien als een microhabitat met zeer gunstige condities. Het kan er zo goed als 

windstil zijn en het is er vaak droog. 

Warm blijven 

Door de wind en regen tijdens een storm kan het flink afkoelen. Om niet onderkoeld te 

raken kunnen sommige vogels hun donsveren opzetten waardoor ze beter geïsoleerd 

zijn. Bovendien hebben vogels speciale poten die goed tegen de kou kunnen. Hierdoor 

verliezen ze amper lichaamswarmte aan de koude ondergrond. 

Eten voor de storm 

Tot slot zouden sommigen vogels, zoals de huiszwaluw, de komst van een storm kunnen 

aanvoelen door subtiele veranderingen in de luchtdruk. Het lijkt erop dat deze vogels kort 

van te voren extra veel eten zodat ze de storm kunnen uitzitten. Dit heeft wel een nadeel: 

van een volle buik wordt de vogel langzaam en zwaar. Dus alleen als er een storm komt, 

eten ze even zo veel mogelijk. 

Bronnen: Vroegevogels/Tufts University en WillemWever 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een meeuw,helemaal in zijn 

element 
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Vroege voorjaarsbode: de zanglijster 
Heerlijk! Het uitbundige lied van de zanglijster schalt alweer de wereld in. Iedereen kan deze 

zang leren herkennen: hard, hoog uit de top van een boom en met veel ie-klanken die vaak 

drie of vier keer worden herhaald. Luister maar! Van nu af aan horen we hem steeds vaker 

en in maart zowat de hele dag. 

Alleen het vrouwtje broedt, want vader zanglijster is veel te druk met al dat zingen de hele 

dag. Gelukkig komt hij haar wel af en toe en worm brengen. En natuurlijk is al dat prachtige 

zingen ook niet voor niets, want zonder territorium is het moeilijk al die hongerige bekjes te 

voeden. 

(Niet) voor de poes 

Het nest wordt ook door het zanglijstervrouwtje gemaakt. Het is een opvallend mooi nestje: 

zacht bekleed en van binnen glad gemaakt met modder. Ze maakt het een beetje laag en 

goed verstopt in de struikjes. Als een nestje toch wordt ontdekt door een poes is het 

natuurlijk gedaan met het nageslacht, alle alarmroepjes van de radeloze ouders ten spijt. 

Gelukkig krijgen zanglijsters toch meer dan genoeg jongen groot, omdat ze meerdere legsels 

per jaar hebben. 

Makkelijk slakken pakken 

Zanglijsters eten graag regenwormen, insecten en andere beestjes. Ze rennen, hippen en 

rollen bijna over grasveldjes om deze te vangen. Als de pieren schaars zijn, nemen ze 

slakken, want die zijn makkelijk om te pakken. Slakken zijn daarentegen weer moeilijk te 

kraken, want ze hebben dat slakkenhuis niet voor niets. 

Stuk slaan 

Zanglijsters lossen dat slakkenhuisprobleem op met een platte steen, waarop ze het huisje 

stuk slaan. Op de ene steen gaat dat beter dan op de andere, dus ze hebben een favoriete 

steen, die de ‘smidse’ wordt genoemd. Vaak ligt er een hele verzameling slakkenhuizen rond 

zo’n smidse. Heel herkenbaar, dan weet u meteen wie aan het werk is geweest. 

Plezierig wonen 

Zanglijsters laten zich moeilijk lokken. Ze broeden niet in nestkasten en komen ook niet 

graag op de voertafel. Randvoorwaarden voor een prettige zanglijsteromgeving zijn bomen, 

dichte struiken én een gazon. U doet ze verder een plezier met wat fruit op de grond: een 

halve appel, wat bessen of gewelde rozijnen. 

bron:Vogelbescherming 

foto: eerder geplaatst 
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Beurzen Noord-Holland (nieuw overzicht met actuele info) 

Aalsmeer 
Vogelbeurs Aalsmeer 
Elke 4e zondag van de maand, aug. t/m mei, open van 10.00 tot 13.30 uur 
in De Baccara Baccarastraat 1 1431 RN Aalsmeer 
Voor inlichtingen, 06- 10666878. 

Zwanenburg 
Vogelbeurs V.V. Haarlemmermeer elke 2e en 3e zaterdag van de maand, behalve in 
juni, juli, augustus en december. Geopend van 9.30 tot 12.30 uur, toegang gratis. 
Maand december de 2e zaterdag. 
v.v. Haarlemmermeer, Marialaan 86, Zwanenburg 
Tel.: 06 - 34500080 

Rijsenhout 
Vogelvereniging “De Rijsenvogel” te Rijsenhout. 
Elke 2e zondag van de maand (m.u.v. juni, juli en augustus) van 09.30 tot 13.30 uur. 
Handelaren kunnen vanaf 08.00 uur terecht 
Adres: Scw-gebouw aan het Konnetlaantje 25 in Rijsenhout. 
Telefoon op beursdagen: 0297-321763 

Heemskerk 
Op iedere eerste zondag van de maanden september t/m mei is er een vogelbeurs 
bij V.V. Tropica in Heemskerk. 
De vogelbeurs wordt gehouden in het eigen clubgebouw aan de Const. 
Huygensstraat 99 in Heemskerk. Er is een goed aanbod aan handelaren en 
verkopers van alle benodigdheden voor de vogelhobby. Openingstijden zijn van 
10.00 tot 13.00 uur en de entree is gratis. 
Voor meer info: www.vvtropica.nl 

Lutjebroek 
Vogelvereniging “Streker Vogelvrienden” organiseert iedere derde zondag van febr. 
Maart en september  een vogelbeurs. Er zullen veel soorten vogels te koop worden 
aangeboden. Ook zullen er weer een aantal handelaren aanwezig zijn met voer, 
vogels en diverse vogelbenodigdheden. 

De entree bedraagt slechte een halve euro (kinderen tot 12 jaar gratis). Duiven, 
kwartels en hoenderachtigen worden niet toegelaten. 

Adres: Clubgebouw “Eerste Streker Luchtpost” (duivenlokaal) - naast zwembad “De 
Kloet” aan de Wijzend 12, 1613 KP Grootebroek. 
Openingstijden 09.30 - 12.15 uur. 

Zaandam 
Elke 4e zaterdag van de maanden september t/m april (behalve december) van 
10.00 - 12.30 uur vogelbeurs bij: De Paradijsvogel; Madagaskar 16; 1505 VH 
Zaandam (zuid); Inlichtingen: 075-6352943 

 

  
  

 

 

http://www.vvtropica.nl/
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Ringenbestellen voor 2017 

Bestelronde 2017      uitlevering na: 

1 februari tot   20 maart 2017  15 mei 2017 

Bestelronde 2018 

1 april   tot   5 mei 2017   1 oktober 2017 

16 mei tot   20 september 2017  15 december 2017  

1 oktober tot   20 januari 2018  1 april 2018 

1 februari tot   20 maart 2018  15 mei 2018 

  

  Bestellingen na 1 april 2017 zijn altijd spoedbestellingen 

Namaak ringen worden door de bond niet erkend en als zodanig niet 

geaccepteerd op een tentoonstelling 

 

 

 
 

Hé, jij daar…. Je bent een echt uilskuiken als je …. 
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……….niet iets doet voor de vereniging 

OUDPAPIER  2016/2017 
Aanvang 13.00 uur op zaterdag 

:        

Als u tijd heeft om ons te helpen , dan kunt u zich opgeven 

tijdens de ledenavond of u kunt bellen : 0224-551740 

 

 

Spreeuwen zorgen dat er gevoetbald kan worden 
Spreeuwen en vleermuizen moeten Utrechtse sportvelden op orde houden 

De gemeente Utrecht start een opvallend experiment om sportvelden vrij te houden van 

schadelijke insecten. In plaats van chemische bestrijdingsmiddelen wordt er een proef 

gestart met spreeuwen, koolmezen en vleermuizen. 

Op sportpark Zuilen zijn dinsdagochtend dertig nestkasten geplaatst die verschillende 

soorten vogels moeten aantrekken. Het gaat hierbij vooral om spreeuwen, maar ook om 

koolmezen en zelfs vleermuizen. De vogels eten onder meer muggen, kevers en 

engerlingen zonder schade aan het gras te veroorzaken. 

De kasten hangen aan de aanwezige essen op het sportpark, maar ook aan de 

lichtmasten rond het veld om te kijken of de spreeuwen zich hier ook nestelen. “Als de 

natuur dit zelf reguleert is dit voor mens en dier een win-winsituatie. We hopen op deze 

manier de overlast van insecten te verminderen en zelfs te voorkomen”, aldus 

projectleider Marcel Bouwmeester. 

bron: duic.nl 
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